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LYHYET PERUSTELUT

Johdanto:
Neuvosto suostui vuonna 1998 ensimmäisen kerran ryhtymään toimiin ympäristön 
suojelemiseksi rikosoikeudellisin keinoin. Seuranneiden keskustelujen ja päätösten jälkeen 
komission hyväksyi ehdotuksen direktiiviksi vuonna 2001, ja parlamentti hyväksyi mietinnön 
ensimmäisessä käsittelyssään vuonna 2002.

Keskeisenä seikkana oli varmistaa yhteisön oikeuden tehokkaampi soveltaminen 
määrittelemällä rikoksia koskevat yhteiset vähimmäissäännökset.  Neuvosto ei kuitenkaan 
keskustellut parlamentin ja komission ehdotuksista, vaan hyväksyi tammikuussa 2003 
puitepäätöksen, joka perustui kolmanteen pilariin (sopimus Euroopan unionista).

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin kumosi tämän puitepäätöksen, koska se katsoi, että 
päätöksen kaikissa osissa pyrittiin ympäristön suojelemiseen, mikä voitaisiin ja pitäisi tehdä 
EY:n perustamissopimuksen 175 artiklaa soveltaen (ensimmäinen pilari).

Seurauksena oli tämän alan lainsäädännön ja sääntelyn puuttuminen, koska neuvosto oli 
hyväksynyt kolmannen pilarin päätöksen, jonka tuomioistuin kumosi. Ensimmäisen pilarin 
lainsäädäntöä taas ei ollut olemassakaan.

Siksi sekä parlamentti että komissio ovatkin halunneet uuden ehdotuksen, joka annettiinkin 
viime vuonna (KOM(2007)0051).

Ehdotus:
Kaksi keskeisintä ja kiistanalaisinta osaa ehdotetussa komission ehdotuksessa koskevat 1) 
kaikissa jäsenvaltioissa rikosoikeudellisilla seuraamuksilla rangaistavien rikosten yhteistä 
määrittelyä ja 2) yhteisen kehyksen sopimista erittäin vakavista ympäristörikoksista 
langetettavien seuraamusten harmonisoimiseksi tai lähentämiseksi.
Näitä toimia pidettiin tarpeellisina varmistamaan ympäristön tehokas suojelu ja turvaamaan 
toimien yhtenäinen ja oikeudenmukainen täytäntöönpano ja sen valvonta kaikkialla yhteisön 
alueella.

Tuomioistuimen päätös alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta (23 päivänä 
lokakuuta 2007 annettu tuomio asiassa C-440/05) on kuitenkin äskettäin lisännyt painetta 
käsiteltävänä olevan ehdotuksen 5 ja 7 artiklassa olevia, luonnollisia henkilöitä ja 
oikeushenkilöitä koskevien seuraamusten lähentämiseen liittyviä määräyksiä kohtaan.

Ympäristövaliokunnan lausunto
Valmistelija pitää komission ehdottama kehystä kehityskelpoisena varmistamaan ympäristön 
tehokas suojelu ja turvaamaan toimien yhtenäinen ja oikeudenmukainen täytäntöönpano ja 
sen valvonta kaikkialla yhteisön alueella.
Valmistelija ehdottaa siksi, ettei komission ehdotuksen näitä nimenomaisia kohtia poistettaisi 
tai tarkistettaisi.

Rikosten suhteen valmistelija haluaisi lujittaa tiettyjen näkökohtien sanamuotoa ja merkitystä.
Elinympäristöjen suojelun pitäisi olla tärkeysjärjestyksessä ensisijaisimpana, mutta 
jäsenvaltiot ovat arvostelleet komissiota epäselvyydestä ja moniselitteisyydestä, ja siksi 
valmistelija onkin ehdottanut tarkistusta selkeyttämään ja määrittelemään mitä "suojelluilla 
elinympäristöillä" tarkoitetaan.



PE400.272v02-00 4/14 AD\710785FI.doc

FI

Valmistelija ehdottaa lisäksi, että valmistajien, maahantuojien, vientiyritysten, 
kuljetusyhtiöiden jne. vastuuta olisi korostettava.

Jos on syytä olettaa, että kyseinen tuote tai aine saattaa aiheuttaa kuolemantapauksia tai 
vakavia vammoja ihmisille tai huomattavia vahinkoja ympäristölle, sen käsittelyä, myyntiä, 
varastointia tai vastaavaa on pidettävä tämän direktiivin mukaisena rikoksena.

Lopuksi valmistelija haluaa selkeyttää jäsenvaltioiden velvoitteita sen varmistamiseksi, että 
ympäristörikosten vähentämiseen tämän direktiivin mukaisella uudella lähestymistavalla on 
riittävästi varoja, henkilöstöä ja koulutusta.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta 
vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat 
tarkistukset:

Komission teksti1 Parlamentin tarkistukset

Tarkistus 1
Johdanto-osan 5 kappale

(5) Jos seuraamusten määrääminen 
uskottaisiin hallintoviranomaisten sijaan 
oikeusviranomaisille, ympäristösäädösten 
noudattamisen tutkinnasta ja valvonnasta 
vastaisivat viranomaiset, jotka ovat 
riippumattomia toimi- ja päästölupien 
myöntämisestä vastaavista viranomaisista.

(5) Jos seuraamusten määrääminen 
uskottaisiin hallintoviranomaisten sijaan 
oikeusviranomaisille, ympäristösäädösten 
noudattamisen tutkinnasta ja valvonnasta 
vastaisivat sen jäsenvaltion viranomaiset,
jossa lain mukaan rikokseksi katsottava 
ympäristövahinko tapahtui ja jotka ovat 
riippumattomia toimi- ja päästölupien 
myöntämisestä vastaavista viranomaisista.

Perustelu

Tämä on tärkeää oikeudenkäyntipaikan valinnan kannalta, kun tapahtuneesta 
ympäristövahingosta tai kuoleman tai vakavan vamman aiheuttaneesta tahallisesti tehdystä 
rikoksesta käynnistetään oikeudenkäyntimenettely. Koska saastuttavat aineet liikkuvat yleensä 
rajojen yli, tapausta tutkimaan ja seuraamuksia määräämään eivät sovellu parhaiten sen 
maan toimivaltaiset viranomaiset, josta vahinko lähti liikkeelle, vaan sen maan toimivaltaiset 
viranomaiset, jossa ympäristölle ja kansanterveydelle aiheutui vahinkoa.

                                               
1 Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 2
Johdanto-osan 6 kappale

(6) Jotta ympäristöä voitaisiin suojella 
tehokkaasti, tarvitaan enemmän varoittavia 
seuraamuksia sellaisista ympäristölle 
haitallisista toimista, jotka tavallisesti 
aiheuttavat tai ovat omiaan aiheuttamaan 
huomattavaa vahinkoa ilmalle, ilmakehä 
mukaan luettuna, maaperälle, vesistöille, 
eläimille tai kasveille, lajien suojelu mukaan 
luettuna. 

(6) Jotta ympäristöä voitaisiin suojella 
tehokkaasti, tarvitaan enemmän varoittavia 
seuraamuksia sellaisista ympäristölle 
haitallisista toimista, jotka tavallisesti 
aiheuttavat tai ovat omiaan aiheuttamaan 
huomattavaa vahinkoa maisemalle, ilmalle, 
ilmakehä mukaan luettuna, kallioperälle, 
maaperälle, vesistöille, eläimille tai 
kasveille, lajien suojelu mukaan luettuna.

Perustelu

Ympäristölle haitallisten toimien yhteydessä ei mainita kallioperää (kivikehää). Maaperä 
(siellä, missä sitä on) on pelkästään uloin kerros – ja ulottuu korkeintaan 1,5 metrin 
syvyyteen – joka muodostuu kallioperän päälle.

Kaatopaikkoja ja jätevarastoja (jotka saattavat sisältää vaarallista tai radioaktiivista jätettä) 
löytyy vanhoista kaivoksista tai louhoksista (ja siis kallioperästä). 

Erityisesti avolouhokset voivat häiritä maa-alueiden ekosysteemejä ja aiheuttaa suurta 
vahinkoa.

Tarkistus 3
Johdanto-osan 7 kappale

(7) Toiminnan laiminlyömisellä silloin, kun 
on lakisääteinen velvollisuus toimia, voi olla 
sama vaikutus kuin aktiivisella toiminnalla, 
joten sen seuraamustenkin olisi oltava 
vastaavat.

(7) Toiminnan laiminlyömisellä silloin, kun 
on lakisääteinen velvollisuus toimia, voi olla 
samanlaisia tai vakavampia seurauksia 
kuin aktiivisen toiminnan seuraukset, joten 
sen seuraamustenkin olisi oltava vastaavat.

Tarkistus 4
Johdanto-osan 9 kappale

(9) Jotta ympäristönsuojelu olisi tehokasta, 
osallistumista ja yllyttämistä tällaiseen 
toimintaan olisi myös pidettävä rikoksena. 

(9) Jotta ympäristönsuojelu olisi tehokasta, 
osallistumista ja yllyttämistä tällaiseen 
toimintaan taikka käytöstä joka, joko 
toiminnan tai laiminlyönnin takia, johtaa 
ympäristölle aiheutuvaan vahinkoon tai 
vakavan vahingon vaaraan, olisi myös 
pidettävä rikoksena, ja tehokkaan 
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ympäristönsuojelun varmistamiseksi sekä 
ennalta ehkäisemisen ja ennalta 
varautumisen periaatteiden 
noudattamiseksi välineisiin, joilla rikos 
tehdään, olisi kohdistettava todella toimivia 
varotoimia.

Tarkistus 5
1 artikla

Tässä direktiivissä säädetään 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä 
ympäristön suojelemiseksi entistä 
tehokkaammin.

Tässä direktiivissä säädetään 
rikosoikeudellisista toimenpiteistä 
ympäristön suojelemiseksi entistä 
tehokkaammin. Se koskee ainoastaan 
rikosoikeudellista vastuuta, eikä rajoita 
yhteisön tai kansallisen lainsäädännön tai 
näistä johdettujen sääntöjen soveltamista, 
mitä tulee ympäristöhaittoja koskevaan 
siviilioikeudelliseen vastuuseen.

Perustelu

On tärkeää varmistaa, ettei syytteeseenpano samalla estä ympäristövahinkovastuuta koskevan 
lainsäädännön soveltamista, jossa keskeistä on vahinkojen korjaaminen.

Tarkistus 6
2 artiklan a alakohta

(a) ’laittomalla’ toiminnalla 
ympäristönsuojelua koskevan yhteisön 
lainsäädännön tai jonkin jäsenvaltion lain, 
hallinnollisen määräyksen tai toimivaltaisen 
viranomaisen tekemän päätöksen 
rikkomista; 

(a) ’laittomalla’ toiminnalla ympäristön tai 
kansanterveyden suojelua koskevan 
yhteisön lainsäädännön tai jonkin 
jäsenvaltion lain, hallinnollisen määräyksen 
tai toimivaltaisen viranomaisen tekemän 
päätöksen rikkomista;

Perustelu

Ehdotuksen 3, 5 ja 7 artiklassa tarkoitetut rikokset ja seuraamukset kattavat elämän ja 
kansanterveyden moniin eri näkökohtiin sekä ympäristöön liittyvät kysymykset. 7 artiklassa 
säädetään kuoleman tai vakavan vamman tuottavista rikoksista määrättävistä erityisistä 
sakoista ja taloudellisesta korvauksesta.
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Tarkistus 7
2 artiklan b alakohta

(b) ’oikeushenkilöllä’ oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön 
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella, lukuun ottamatta 
valtioita tai muita julkisyhteisöjä niiden 
käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä 
oikeuksiaan sekä julkisoikeudellisia 
kansainvälisiä järjestöjä.

(b) ’oikeushenkilöllä’ oikeudellista 
kokonaisuutta, jolla on oikeushenkilön 
asema sovellettavan kansallisen 
lainsäädännön perusteella, mukaan lukien 
valtiot ja muut julkisyhteisöt niiden 
käyttäessä julkiseen valtaan liittyviä 
oikeuksiaan sekä julkisoikeudelliset 
kansainväliset järjestöt. 

Perustelu

Julkisia elimiä ei pitäisi vapauttaa ympäristölainsäädännön noudattamisesta tai 
rikosoikeudellisesta vastuusta sellaisena kuin siitä on säädetty tässä direktiivissä.

Tarkistus 8
2 artiklan b a alakohta (uusi)

(b a) 'suojellulla elinympäristöllä' kaikkia 
direktiiviin 79/409/ETY sisältyvien 4 
artiklan 1 ja 2 alakohtien mukaisia 
erityissuojelualueita tai direktiiviin 
92/43/ETY sisältyvän 4 artiklan 4 kohdan 
mukaisia erityisten suojelutoimien alueita.

Tarkistus 9
3 artiklan a alakohta

(a) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
saattaminen, päästäminen tai johtaminen 
ilmaan, maaperään tai veteen, joka aiheuttaa 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman;

(a) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
saattaminen, päästäminen tai johtaminen 
Maan pintaan, ilmaan, kallioperään,
maaperään tai veteen, joka aiheuttaa jonkin 
henkilön tai eläimen kuoleman tai vakavan 
vamman;

Tarkistus 10
3 artiklan b alakohta

(b) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
laiton saattaminen, päästäminen tai 
johtaminen ilmaan, maaperään tai veteen, 
joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 

(b) sellainen aineen tai ionisoivan säteilyn 
laiton saattaminen, päästäminen tai 
johtaminen Maan pintaan, ilmaan, 
kallioperään, maaperään tai veteen, joka 
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jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka eläimille 
tai kasveille;

aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan jonkin 
henkilön kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän, 
kiviaineksen, tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille;

Perustelu

Säännöksessä ei mainita kivikehän ulointa kerrosta, jossa pinnanmuodostus (korkokuva, 
altistuminen) vaikuttaa suoraan ionisoivan säteilyn ja muiden aineiden leviämiseen.

Tarkistus 11
3 artiklan c alakohta

(c) sellainen jätteen, mukaan lukien 
ongelmajätteen, laiton käsittely, mukaan 
luettuina jätteiden hävittäminen ja 
varastointi, kuljettaminen, vienti tai tuonti, 
joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
maaperän tai veden laadulle taikka eläimille 
tai kasveille;

(c) sellainen jätteen, mukaan lukien 
ongelmajätteen, laiton käsittely, mukaan 
luettuina jätteiden hävittäminen ja 
varastointi, kuljettaminen, vienti tai tuonti, 
joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
kallioperän, maaperän tai veden laadulle 
taikka eläimille tai kasveille;

Perustelu

Ympäristölle haitallisten toimien yhteydessä ei mainita kallioperää (kivikehää). Maaperä 
(siellä, missä sitä on) on pelkästään uloin kerros – ja ulottuu korkeintaan 1,5 metrin 
syvyyteen – joka muodostuu kallioperän päälle.

Kaatopaikkoja ja jätevarastoja (jotka saattavat sisältää vaarallista tai radioaktiivista jätettä) 
löytyy vanhoista kaivoksista tai louhoksista (ja siis kallioperästä).

Tarkistus 12
3 artiklan d alakohta

(d) sellaisen laitoksen, jossa harjoitetaan 
vaarallista toimintaa tai jossa varastoidaan 
tai käytetään vaarallisia aineita tai 
valmisteita, laiton käyttäminen, joka 
aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
laitoksen ulkopuolella jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän tai 

(d) sellaisen laitoksen, jossa harjoitetaan 
vaarallista toimintaa tai jossa varastoidaan 
tai käytetään vaarallisia aineita tai 
valmisteita, säännönvastainen käyttäminen, 
oikeudettomasta teosta, laiminlyönnistä, 
huolimattomuudesta, arvostelukyvyn 
puutteesta tai heikosta huollosta johtuva 
toimintahäiriö taikka laiton käyttäminen, 
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veden laadulle taikka eläimille tai kasveille; joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
laitoksen ulkopuolella jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän tai 
veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

Tarkistus 13
3 artiklan f alakohta

(f) sellainen ydinmateriaalin tai muun 
vaarallisen radioaktiivisen aineen laiton 
valmistaminen, käsittely, varastointi, käyttö, 
kuljettaminen, vienti tai tuonti joka aiheuttaa 
tai on omiaan aiheuttamaan jonkin henkilön 
kuoleman tai vakavan vamman tai 
huomattavaa vahinkoa ilman, maaperän tai 
veden laadulle taikka eläimille tai kasveille;

(f) sellainen ydinmateriaalin tai muun 
vaarallisen radioaktiivisen aineen laiton 
valmistaminen, käsittely, varastointi, käyttö, 
kuljettaminen, myynti ja jakelu sekä vienti 
tai tuonti joka aiheuttaa tai on omiaan 
aiheuttamaan jonkin henkilön kuoleman tai 
vakavan vamman tai huomattavaa vahinkoa 
ilman, kallioperän, maaperän tai veden 
laadulle taikka eläimille tai kasveille;

Perustelu

Säännös ei kata vaarallisten aineiden kauppaa ja jakelua.

Tarkistus 14
3 artiklan h alakohta

(h) suojellun elinympäristön laiton 
merkittävä heikentäminen;

(h) kaikki toiminta, joka aiheuttaa suojellun 
elinympäristön merkittävää heikentämistä, 
rakennustyöt, kivien poistaminen, metsän 
hävittäminen, raivaus- ja istutustyöt sekä 
tuhopoltot mukaan luettuina;

Tarkistus 15
3 artiklan i a alakohta (uusi)

(i a) seuraavien aineiden sellainen 
valmistaminen, käsittely, varastointi, 
käyttö, kuljettaminen, vienti tai tuonti,
joka aiheuttaa tai on omiaan aiheuttamaan 
jonkin henkilön kuoleman tai vakavan 
vamman tai huomattavaa vahinkoa ilman, 
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maaperän tai veden laadulle taikka 
eläimille tai kasveille:
– geneettisesti muunnetut organismit, 
samoin niiden päästäminen ympäristöön, 
niiden markkinointi ja niiden riskejä 
koskevien uusien todisteiden julkistamatta 
jättäminen;
– siviilikäyttöön tarkoitetut räjähteet, 
– pyrotekniset materiaalit, 
– kemialliset aineet, 
– biosidit tai kasvinsuojelutuotteet; 

Tarkistus 16
3 artiklan i b alakohta (uusi)

(i b) laittomasti hakatun puun tai 
laittomasti kerätyn biomassan tuonti ja 
vienti;

Tarkistus 17
3 artiklan i c alakohta (uusi)

(i c) sellaisten merikuljetusvälineiden 
omistaminen tai liikkeeseen laskeminen, 
joilla on tieteellisesti todistettu olevan 
vakavia haitallisia ympäristövaikutuksia 
(mm. vanhojen yksirunkoalusten 
omistaminen tai liikkeeseen laskeminen).

Tarkistus 18
4 artikla

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osallistuminen 3 artiklassa tarkoitettuun 
toimintaan tai yllyttäminen siihen katsotaan 
rikokseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
osallistumista 3 artiklassa tarkoitettuun 
toimintaan tai yllyttämistä siihen pidetään 
rikoksena ja niiden on varmistettava, 
yleisesti, että sellainen käytös joka, joko 
toiminnan tai laiminlyönnin takia, johtaa 
ympäristölle aiheutuvaan vahinkoon tai 
vakavan vahingon vaaraan, katsotaan myös 
rikokseksi.
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Tarkistus 19
4 artiklan 1 a alakohta (uusi)

Jäsenvaltioiden on tehokkaan 
ympäristönsuojelun varmistamiseksi sekä 
ennalta ehkäisemisen ja ennalta 
varautumisen periaatteiden 
noudattamiseksi varmistettava, että 
välineisiin, joilla rikos tehdään joko 
aiheuttaen vaara tai aiheuttaen vahinko, 
olisi kohdistettava todella toimivia 
varotoimia (takavarikointi).

Tarkistus 20
5 artiklan 5 kohdan a alakohta

(a) luonnolliselle henkilölle annettava kielto 
harjoittaa toimintaa, johon vaaditaan 
virallinen lupa tai hyväksyntä, tai kielto 
perustaa tai johtaa yhtiöitä tai säätiöitä, jos 
niiden seikkojen perusteella, jotka ovat 
johtaneet henkilön tuomitsemiseen, on 
ilmeisen selvästi olemassa vaara, että hän 
saattaa jatkaa samanlaista rikollista 
toimintaa;

(a) luonnolliselle henkilölle tai luonnollisille 
henkilöille annettava kielto harjoittaa 
toimintaa, johon vaaditaan virallinen lupa tai 
hyväksyntä, tai kielto perustaa tai johtaa 
yhtiöitä, osuuskuntia, yhdistyksiä tai 
säätiöitä, jos niiden seikkojen perusteella, 
jotka ovat johtaneet henkilön tai 
henkilöiden tuomitsemiseen, on ilmeisen 
selvästi olemassa vaara, että hän saattaa tai 
he saattavat jatkaa samanlaista rikollista 
toimintaa;

Tarkistus 21
6 artiklan 1 kohdan johdantokappale

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeushenkilö voidaan saattaa vastuuseen 3 
artiklassa tarkoitetuista rikoksista, jotka on 
oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai 
oikeushenkilön toimielimeen kuuluvana 
henkilö, jonka johtava asema 
oikeushenkilössä perustuu:

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeushenkilö voidaan saattaa –
siviilioikeudellista vastuuta pidemmälle 
menevään – vastuuseen 3 artiklassa 
tarkoitetuista rikoksista, jotka on 
oikeushenkilön hyväksi tehnyt joko yksin tai 
oikeushenkilön toimielimeen kuuluvana 
henkilö, jonka johtava asema 
oikeushenkilössä perustuu tai perustui 
silloin, kun rikos tehtiin tai laiminlyönti 
jatkui:
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Tarkistus 22
6 artiklan 1 a kohta (uusi)

1 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
oikeushenkilön rikosoikeudellinen vastuu 
ei pääty, kun oikeushenkilö lakkaa 
olemasta, vaan että niin kauan kuin 
aiheutettua vahinkoa ja/tai tehtyä rikosta 
tai laiminlyöntiä ei ole korvattu, 
oikeushenkilön jäsenet tai ne, jotka olivat 
oikeushenkilön jäseniä, kun rikos tehtiin 
tai laiminlyönti tapahtui, ovat rikos- ja 
siviilioikeudellisessa vastuussa.

Tarkistus 23
6 artiklan 3 a kohta (uusi)

3 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
edellä mainituista teoista vastuussa olevat 
luonnolliset henkilöt pidätetään 
väliaikaisesti tai pysyvästi julkisen viran 
toimituksesta.

Tarkistus 24
7 artiklan 4 kohdan johdantokappale

4. Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
seuraamuksiin voidaan liittää muita 
seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti

4. Tässä artiklassa tarkoitettuihin 
seuraamuksiin liitetään tarvittaessa muita 
seuraamuksia tai toimenpiteitä, erityisesti

Tarkistus 25
7 a artikla (uusi)

7 a artikla
Varotoimet

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tai 
pidettävä yllä asianmukaisia varotoimia.
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Tarkistus 26
9 artiklan 1 kohdan 1 alakohta

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään. Niiden on viipymättä 
toimitettava nämä säännökset komissiolle 
kirjallisena sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä 
direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän 
direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, 
asetukset ja hallinnolliset määräykset 
voimaan viimeistään [...]. Jäsenvaltioiden 
on huolehdittava asianomaisten yksikköjen 
riittävästä henkilöstöstä ja koulutuksesta, 
jotta viranomaisille ja tuomioistuimille 
annetaan mahdollisuudet vastata 
ympäristörikosten huomattavan 
vähentämisen haasteeseen. Niiden on 
viipymättä toimitettava nämä säännökset 
komissiolle kirjallisena sekä kyseisiä 
säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva 
vastaavuustaulukko.
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